
VRIJE BASISSCHOOL DE BIJENKORF     www.vbs-bijenkorf.be 

AKKERKEN 2       directie@vbs-bijenkorf.be 

9940 SLEIDINGE       09/357.75.21   

 

 

 

maandbrief : februari 2021 

 

Grootouderfeest in de kleuterschool    

Ook in het voorjaar van 2021 zullen wij onze grootouders niet mogen uitnodigen op onze school. Wij bekijken 

hoe we de grootouders wel kunnen uitnodigen zodra de corona-pandemie achter de rug is.  

 

Oudercontacten in de kleuterschool  

Tijdens de week van 8 tot 12 februari 2021 zijn er oudercontacten gepland in de kleuterschool. 

Een uitgelezen moment om met de leerkracht(en) van uw dochter of zoon in gesprek te gaan rond het 

welbevinden op school en de schoolse evolutie. Op woensdagavond 3 februari om 20.00 uur krijgt u meer info 

via een mail (op de gekende mailadressen van de school). Indien u vragen heeft, kan u contact opnemen met de 

klasleerkrachten.  

Wij houden u morgen (in de mail) verder op de hoogte via mail.  

 

Zwemmen  

Tot eind februari zal onze school ook niet gaan zwemmen.  

 

Carnaval op De Bijenkorf 

Op woensdag 10 februari vieren onze kleuters carnaval. Zij mogen die dag verkleed naar school komen. 

Geverfde haren en speelgoedwapens zijn niet toegelaten. Houden jullie er rekening mee dat een toiletbezoek 

ook in carnavalsoutfit mogelijk moet zijn ! 

Volgende week organiseren wij een ‘gekke week’ in de lagere school. De kinderen mogen iedere dag op een 

andere manier verkleed naar school komen.  

maandag  = gekke hoofddeksels en/of kapsels 

dinsdag = gekke schoenen en sokken 

woensdag = strikken en dassen 

donderdag = glitter en fluo 

vrijdag  = verkleden volgens eigen keuze  

 

 

Uw kind is afwezig wegens ziekte : 

Wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan komen, is het belangrijk dat u tussen 08.00 uur en 08.40 uur 

ook de school verwittigt (niet alleen de leerkracht). De maaltijden (warme maaltijd en/of soep) kunnen dan nog 

geannuleerd worden en er moet geen remgeld aangerekend worden. (Ook verwittigen bij eigen drank, zodat 

remgeld kan geannuleerd worden.) 

 

 

Corona-nieuws 

Nog steeds blijft dit verschrikkelijk corona-virus ons leven en onze wereld beheersen. De cijfers zijn opnieuw 

aan het stijgen waardoor er hogerhand opnieuw scenario’s op tafel worden gelegd om aanpassingen te doen.  

http://www.vbs-bijenkorf.be/
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Voorlopig houden wij ons aan de bestaande maatregelen maar blijven we alert om direct te schakelen wanneer 

het nodig is.  

De leerlingen van het  5de en 6de leerjaar worden sterk aangemoedigd om een mondmasker te dragen. Op de 

volledige school blijven we sterk inzetten op verluchten, afstand houden, handen ontsmetten, …  

 

Helm op, fluo top ! 

Het begin van de krokusvakantie betekent het einde van de actie ‘helm op, fluo top!’. Normaal hebben alle 

kinderen een volle spaarkaart. We dragen immers alle dagen ons fluohesje, waardoor we deze volle spaarkaart 

meer dan verdienen. Een volle spaarkaart geeft recht op een gratis ticket voor de zoo, Planckendael of het 

Serpentarium in Blankenberge.  

Hopelijk kan iedereen er van genieten zodra de corona-problemen achter de rug zijn. Veel plezier alvast.  

 

Kalender februari – maart 2021 

 

Zoals u kan zien is onderstaande kalender zeer beperkt. Momenteel mogen didactische uitstappen nog steeds 

niet doorgaan. Laat ons samen hopen dat er binnenkort verandering in kan komen en wij kunnen uitkijken naar 

enkele leuke uitstappen voor alle klassen.  

 

februari 2021 

maandag 1 februari  instapdatum nieuwe kleuters (welkom op De Bijenkorf) 

maandag 8 – vrijdag 12 februari : oudercontacten kleuterschool  

zaterdag 13 februari t/m zondag 21 februari : krokusvakantie 

maandag 22 februari Instapdatum nieuwe kleuters (welkom op De Bijenkorf) 

 

maart 2021 

dinsdag 2 maart medisch onderzoek 1ste leerjaar  

maandag 8 maart  vergadering oudercomité (om 20 uur) 

vrijdag 19 maart kijkdag van 16.00 tot 18.00 uur  

zaterdag 20 maart  kijkdag van 10.00 tot 12.00 uur  

 

april 2021 

vrijdag 2 april  Rapport voor de lagere school  

   

zaterdag 4 april t/m zondag 19 april : paasvakantie  

 

 

http://www.vbs-bijenkorf.be/

